Algemene ledenvergadering afdeling schieten NSH 2009
Gehouden in ’t Schöpke op maandag 14 november 2009
Aanwezig: M. Snoek, H. de Ruiter, G. de Ruiter, J. Visser, B. Jongbloed, N. Siccema, A. Timpers,
E. de Groot, H. Beuker, F. Isfordink en H. Meulenbroek.
1.

M. Snoek opent de vergadering en heet allen welkom. Aangezien er geen voltallig
bestuur is neemt M. Snoek deze avond het woord.

2.

Notulen vorige vergadering ( 10 november 2008). Notulen zijn akkoord bevonden
door de vergadering en bij deze vastgesteld.

3.

Verkiezing afdeling bestuur. Aangezien er veel is voorgevallen dit jaar zijn er veel
veranderingen binnen het bestuur.
Aftredend zijn: H. Ruwe † Ad-interum voorzitter, M. Snoek secretaris / kascontrole en de
taak van penningmeester stond vacant.
De volgende bestuurleden waren weer herkiesbaar en weer aangesteld als bestuurslid.
G. Baas voorzitter. Voor de taak van penningmeester is per direct H. Beuker benoemd.
De taken Ad-interum voorzitter alsmede secretaris / kascontrole blijven vacant.

4.

Afgelopen boekjaar en begrotingsvoorstel 2008/2009. Vergadering gaat akkoord met
een begroting zoals deze vorig seizoen is ingediend. Kosten van de BTLS en FNSS
competitie worden rechtstreeks door dagelijks bestuur betaald. Inmiddels ook bekend dat
begroting voor bijna de gehele bedrag is geaccepteerd.

5.

Ingekomen stukken: Er zijn geen stukken binnengekomen.

6.

Schildje schieten: Evenals het vorige seizoen zal H. de Ruiter deze competitie leiden.
Nieuwe gegadigden kunnen spelregels op wandbord terugvinden.

7.

Twentse bond: Dit seizoen schieten wij als vereniging met ongeveer met 8 schutters in
verschillende klassen mee in deze competitie. Hierin kunnen wij 1 korps vormen.
M. Snoek het aanspreekpunt voor deze competitie zijn.

8.

FNSS Competitie: Er werd volop meegedaan in deze competitie. 19 Schutters die zich
hadden opgeven. Voor een volgend seizoen zelf de datum van de af te schieten periode in
de gaten houden. De eindverschieting zal plaatsvinden te Hengelo. Het exacte datum
zaterdag 10 april. M. Snoek zal deze competitie weer begeleiden.

9.

Onderlinge Competitie: H. Beuker is diegene die deze competitie dit jaar zal leiden. Er
is voor gekozen om de scores niet meer te vermelden, maar de verschoten beurten. Deze
zijn zowel voor geweer als pistool te vinden aan het prikbord.

10.

Ab Timpers toernooi: De opkomst van de laatste jaren waren teleurstellend.
in overleg met Ab Timpers is er besloten om de competitie voor het volgende seizoen te
schrappen van ons schietprogramma.

11.

Toezicht op de maandagavond: Eenieder kan onder toezicht van een ervaren schutter
binnen onze vereniging op de maandagavond komen schieten. De jeugd heeft nog steeds
voorrang van 19.00 tot 20.00 uur. Feit blijft dat alleen de kluis geopend kan worden door
H. de Ruiter en M. Snoek. De nieuwelingen kunnen dan ook niet in de kluis met wapens
komen zonder toezicht. Op de dinsdagavond kan er op aanvraag geschoten worden .
Door het wegvallen van H. Ruwe is er in overleg besloten dat B. Jongbloed deze taak
overneemt.

12.

Rondvraag:
* N. Siccema stelt zich voor. Hij is een nieuw lid en gaat pistool schieten.
* Een brief van het dagelijks bestuur.
Er mogen per direct geen nieuwe buitenleden meer worden aangenomen.
* Er gaat in de toekomst email verspreid worden namens de schietvereniging
M. Snoek neemt van iedereen de email adres op en verstuurd de email namens de
schietvereniging. Het emailadres van de vereniging is svnsh@hotmail.com
* Er kwam de vraag of wij toch een Twentse bond wedstrijd voor volgend seizoen willen
organiseren.
UITLEG:
De situatie is dat de schietvereniging de verdienste moet afdragen aan het
AB en dit te goede komt aan de gehele vereniging. Als schutters zijn wij hier dus ook
een onderdeel van.
Echter als schutters zijnde willen wij dat dit geld besteed wordt binnen de
schietvereniging aangezien deze er ook het werk er mee hebben.
Voorstel is om per direct een telmachine met bijbehorende computer progamma te
mogen aanschaffen tegen de verdienste van de Twentse wedstrijden gedurende de tijd
die nodig is om deze terug verdienen. Dit kan inhouden dat wij 5 jaar lang een Twentse
bond wedstrijd moeten organiseren. M. Snoek zal namens de schietvereniging proberen
voorstel te lanceren bij AB.

Hengelo, 14-12-2009
Notulist: M. Snoek

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Voorzitter

Ad-interum voorzitter

Penningmeester

Secretaris / kascontrole

H. Beuker

Vacant

G. Baas

Vacant

